Apple-ID aanmaken 2020

Apple-ID
Een Apple ID is het e-mailadres met
wachtwoord dat je gebruikt om in te loggen
voor allerlei Apple-diensten. Je krijgt met
een Apple ID toegang tot je opslagruimte
op iCloud en je kunt een Apple ID gebruiken
om aankopen te doen in iTunes. Je Apple ID
wordt voor nogal wat zaken gebruikt, dus het
is belangrijk om je wachtwoord geheim te
houden!

Geboortedatum

Bij het aanmaken van een account wordt om
een geboortedatum gevraagd. Men mag pas
een account aanmaken bij 13 jaar of ouder!
Ouders kunnen het account op hun eigen
naam zetten (mits zij niet zelf al een account
hebben) en de inloggegevens (gebruikersnaam
en wachtwoord) aan hun kind geven. Zo kan
de geboortedatumkwestie worden omzeild.
Men kan er natuurlijk ook voor kiezen om een
gefingeerde geboortedatum (bijvoorbeeld een
paar jaartjes ouder) te kiezen.

Een Apple ID aanmaken

Wie normaal gesproken een iTunes App Storeaccount wil maken, ontdekt dat daarvoor
een creditcard vereist is. Maar niet iedereen
heeft een creditcard of wil überhaupt deze
Thuis apple ID aanmaken
gegevens bij Apple achterlaten. Blijkbaar
Wij vragen leerlingen en ouders thuis een
begrijpt Apple ook wel dat ze het bezit
Apple-ID aan te maken met de iPad of een
van een creditcard niet keihard kunnen
computer. De verantwoordelijkheid ligt hierbij
afdwingen, al voeren ze wel een actief
bij ouders en hun kinderen. Ouders kunnen
ontmoedigingsbeleid. Wie volgens de normale
namens of voor hun kinderen een Apple-ID
route via de iTunes Store een account gaat
aanmaken. Door het aanmaken over meerdere aanmaken, krijgt enkel opties voor een
computers te verspreiden, voorkom je ook
creditcard of een Click&Buy-rekening als
dat Apple het aanmaken van een Apple-ID
betaalwijze.
blokkeert, omdat er te veel aanvragen in één
keer van hetzelfde IP-adres (school) komen.
Truc

Dit is te omzeilen met een truc. De truc is
gebaseerd op het aanschaffen van een gratis
Creditcard
app uit de App- Store, NA de activering van
U kunt ervoor kiezen om een creditcard te
de iPad. Dus in de activeringsprocedure
koppelen aan het account. Alle betaalde apps
van de iPad de stap inloggen met Apple-ID
worden dan automatisch afgeschreven van uw
overslaan.
rekening. Wij kunnen ons goed voorstellen dat
u daar niet voor kiest. In dat geval kunt u beter
niet aanvinken dat u creditkaartgegevens wilt
koppelen aan het account.

Apple-ID aanmaken
Apple ID zonder creditcard
aanmaken vanaf een iPhone
of iPad aanmaken

Apple ID zonder creditcard
vanaf een computer
aanmaken

1. Open op uw iPad of iPhone de App Store.
2. Zoek een gratis app uit en installeer deze.
Het maakt niet uit welke app u kiest, zolang deze maar gratis is. (Klik op gratis en
vervolgens op installeer.)
3. Vervolgens wordt u gevraagd in te loggen.
Kies hier Maak nieuwe Apple ID aan.
4. Vul de gevraagde gegevens in en klik als u
klaar bent op volgende.
5. Nu komt u in het scherm waar u een betaalmethode kunt kiezen, kies hier de optie
geen.
6. Vul de gevraagde adresgegevens in en klik
op volgende.
7. Uw e-mail adres wordt nu gecontroleerd,
klik op gereed en bekijk uw e-mail. U heeft
als het goed is een mail ontvangen van
Apple met hierin een link. Klik op deze link
om uw e-mail adres te bevestigen.
8. De Appstore wordt nu geopend en u kunt
inloggen met uw gekozen gebruikersnaam
en wachtwoord.

1. Klik op iTunes Store (links in het iTunesvenster) en kies uw land door op de
bijbehorende vlag rechts onder in de
hoofdpagina van de iTunes Store te
klikken.
2. Klik in de bovenste navigatiebalk op App
Store.
3. Nu moet u een gratis app installeren. Dit
is belangrijk, sla deze stap niet over! Kies
een gratis app uit en installeer deze door
op ‘Gratis’ te klikken onder het icoontje
van de app.
4. Klik in het pop-upvenster op ‘Maak Apple
ID aan’.
5. Klik op ‘Ga door’.
6. Als u akkoord gaat met de algemene
voorwaarden vink dit dan aan. (U kunt niet
verder als u dit niet doet…)
7. Klik op ‘Ga door’.
8. Voer de gevraagde gegevens in en klik op
‘Ga door’.
9. U kunt nu de betaal methode kiezen.
Klik op ‘Geen’ om een Apple ID aan te
maken zonder creditcard. (Let op: dit kan
U heeft nu een Apple ID zonder creditcard
alleen als u bij stap 3 een gratis app heeft
aangemaakt en u kunt nu gratis apps
geinstalleerd.)
installeren. Als u zonder creditcard geld op het
10. Voer de gevraagde contact gegevens in en
account wilt storten, kunt u dat doen middels
klik op ‘Gereed’.
iTunes Cards, een soort cadeaubonnen (van
11. U heeft nu een e-mail ontvangen van
15, 25 en 50 euro) die u bij verschillende
Apple met hierin een link. Klik op deze link
winkels kunt kopen.
om uw account te bevestigen.
12. Nadat u op de link heeft geklikt
kun u inloggen met uw opgegeven
gebruikersnaam en wachtwoord
U heeft nu een Apple ID zonder creditcard
aangemaakt en u kunt nu gratis apps
installeren.

